MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
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Bucureşti, 24.06.2022

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
aferente concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de subofițer din
cadrul Compartimentelor Intendență, cu recrutare prin încadrare directă

(subofițer administrativ principal)
Nr.
crt.
1.

Tematică
Organizarea Sistemului Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă:
1.1. Dispoziţii generale;
1.2. Organizarea Sistemului Naţional.
Statutul cadrelor militare:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.1. Îndatoririle cadrelor militare;
2.2. Drepturile cadrelor militare.
Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii
patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor
Interne:
3.1. Organizarea inventarierii bunurilor materiale;
3.2. Executarea inventarierii patrimoniului;
3.3. Stabilirea rezultatelor inventarierii.
Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea
bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne:
4.1. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe;
4.2. Casarea mijloacelor fixe;
4.3. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale,
altele decât mijloacele fixe.
Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru
valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi
a celor scoase din rezervele proprii, aflate în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne:
5.1. Evaluarea bunurilor;
5.2. Valorificarea prin licitaţie publică deschisă cu
strigare;
5.3. Transmiterea fără plată.

Bibliografie
Ordonanţa de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie
2004
privind
Sistemul
Naţional
de
Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie
2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004;
Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul
cadrelor militare;
Ordinul nr. 231 septembrie 2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea
şi
efectuarea
inventarierii
patrimoniului
în
unităţile
Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
Instrucţiuni nr. 167 din 30 iulie 2009 privind
scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea
bunurilor în cadrul Ministerului Administraţiei
şi Internelor;
Hotărârea nr. 81 din 23 ianuarie 2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi
desfăşurarea
procedurilor
pentru
valorificarea bunurilor scoase din funcţiune,
precum şi a celor scoase din rezervele proprii,
aflate
în
administrarea
Ministerului
Administraţiei şi Internelor;

Ordonanţa nr. 121 din 28 august 1998 privind
Răspunderea materială a personalului pentru pagubele
răspunderea materială a militarilor şi
produse Ministerului Afacerilor Interne:
Instrucţiuni nr. 114 din 22 iulie 2013 privind
6.1. Dispoziţii generale.
răspunderea materială a militarilor pentru
6.2. Răspunderea materială
pagubele produse în unităţile Ministerului
Afacerilor Interne;
Norme specifice de utilizare a documentelor financiarcontabile:
Ordinul nr. 2634/2015 din 05 noiembrie 2015
7.1. Grupa a II-a Mijloace fixe;
privind documentele financiar – contabile.
7.2. Grupa a III-a Bunuri de natura stocurilor.

Nr.
crt.
8.

9.

10.

11.

12.

Tematică

Bibliografie

8.1. Art. 1 ÷ 8
8.2.Portul uniformelor militare:
8.2.1. Uniformele militare;
8.2.2. Reguli referitoare la portul articolelor de
echipament.
Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea
militarilor:
9.1.Capitolul I Dispoziţii generale ( art. 2, 3 și 4);
9.2.Stabilirea și acordarea drepturilor ( art. 6, 7, 8, 9 și
10);
9.3.Drepturi la acordarea gradului și la reîncadrare
( art. 21, 22, 23, și 24)
Pierderi determinate de perisabilităţi la bunurile
materiale:
11.1. Dispoziţii generale
11.2.Stabilirea
pierderilor
determinate
de
perisabilităţi.
11.3. Actele ce se întocmesc şi organele competente a
aproba darea la scădere a pierderilor determinate de
perisabilităţi
Anexa nr. 2
REGULI pentru aplicarea normelor privind asigurarea
cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere
şi alte materiale specifice:
12.1. CAP. I – Dispoziții generale
12.2.CAP. II - Aplicarea normelor
12.3. CAP. II - Distribuirea rechizitelor, materialelor
de întreţinere, reparaţii, igienă şi a materialelor de
informare, culturale şi de club
Descrierea însemnelor pentru gradele militare, a
semnelor de armă și a emblemelor pentru coifură din
compunerea uniformelor pentru Inspectoratul General
pentru Situațiile de Urgență și pentru unitățile și
instituțiile subordonate acestuia:
13.1. Art. 1÷12
13.2. Anexa nr. 1: Capitolul II – aplicarea însemnelor
de grad militar
13.3. Anexa nr. 1: Capitolul III – embleme de coifură.
13.4. Anexa nr. 2
NORME PRIVIND DREPTURILE DE
ECHIPAMENT, pentru personalul militar din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
unităţile şi instituţiile subordonate acestuia

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr.
262/2007
privind
aprobarea
Regulamentului pentru compunerea si portul
uniformelor militare, precum si a Regulilor
pentru aplicarea normelor privind echiparea
militarilor, cu modificările și completările
ulterioare

Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr.
166/2016
privind
scăderea
pierderilor
determinate de perisabilităţi, la bunurile
materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările și completările
ulterioare

Ordin Nr. 503 din 30 mai 2008 privind
asigurarea structurilor și efectivelor cu
materiale de resortul echipamentului, de
întreținere și alte materiale specifice.

Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind
stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive
pentru personalul militar din Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă si din
unităţile şi instituţiile subordonate acestuia, cu
modificările și completările ulterioare.

Notă:Se va studia varianta actualizată a legislaţiei menţionată mai sus, care să cuprindă toate
modificările şi completările intervenite asupra actelor normative respective, până la data publicării
anunțului de concurs.
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